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➨ Prodám ‰kolní ta‰ku - batoh do 1. tfiídy 
pro dûvãe. Pevn˘ spodek, pevná argonometrická
záda – „anatomic systém”. Po prvÀáãkovi, „jako
nová”. PÛvodní cena 1 650 Kã, nyní 500 Kã. Foto
za‰lu na vyÏádání. Tel.: 606 931 795.
➨ Prodám retro lustr, cena dohodou. 
Tel.: 737 407 467. 
➨ Prodám 2 kusy kovov˘ch nosníkÛ 
na pfiepravky. Délky 2,5 a 1,5 m. Cena dohodou,
tel.: 737 428 696. 
➨ Prodám pfiepravky na ovoce a zeleninu, 
rÛzné velikosti. Zavafiovací hrnec a sklenice. 
I jednotlivû, v‰e velmi levnû. Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám chatu v Petrovicích u Blanska 
PSâ 679 02 - elektfiina, obecní voda, parkování, po-
zemek oplocen˘ 380 m2. Cena 679 000Kã. Tel.: 721
833 167. 
➨ Prodám dvû zahradní, plastová lehátka, 
polohovatelná, obû ve velmi dobrém stavu, cena za
kus 599 Kã + po‰tovné. Prodám i jednotlivû, Brno.
E-mail:  j.hil@seznam.cz.
➨ Prodám mrazák ‰uplíkov˘, objem 205 l, 
jako nov˘,  ãist˘, nevyuÏívan˘.  Cena 3 500 Kã. Tel.:
723 467 365. 
➨ Prodám rod. domek urãen˘ k rekonstrukci. 
Tel.: 731 745 359. 
➨ Prodám byt 1+1 33 m2, cihla, 
v Letovicích. K rekonstrukci, moÏnost instalace kr-
bov˘ch kamen, kÛlna, sklep, pÛdní kóje, slunn˘,
svûtl˘. Bez RK! Tel.: 723 436 148. 
➨ Prodám domácí fontánu z bílé keramiky
na noze v˘‰ka 55cm. Cena dohodou, tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám zavafiovací hrnec, cena 200 Kã.
Tel.: 604 389 346. 
➨ Prodám dvû soupravy, pol‰táfi, deka podloÏka. 
100% ãistá vlna vhodná pro alergiky, astmatiky, v‰e
nové, cena dohodou. Tel.: 723 560 615.   
➨ Prodám stavební pozemek o v˘mûfie 3 844 m2

v centru Protivanova. V blízkosti je úfiad, po‰ta, ob-
chody, restaurace, kostel. Bez RK, tel.: 777 881 188.
➨ Prodám ‰piãkov˘ ULTRA HD TELEVIZOR 
SAMSUNG, 123 cm, SMART, satelitní tuner, internet,
YOUTUBE, wifi, magick˘ DO, atd. Prodejní cena 34
900 Kã, nyní jen za 8 990 Kã. Tel.: 737 957 822. 

¤ádková inzerce ZDARMA
PRODÁM

➨ Pronajmu byt 2+1 v Blansku, vlastní topení, 
v‰e v dosahu.  Tel.: 607 507 157.
➨ Pronajmu k rekreaci chatu v Jedovnicích 
u rybníka. Krásn˘ v˘hled, v˘hodná cena, tel.: 603
335 384. 
➨ Vymûním Va‰e staré auto za nové 
– volejte 775 731 779.
➨ Pronajmu 1+1 v Blansku u pfiehrady, 
témûfi zafiízen˘, od záfií 2017. DÛm po rekonstruk-
ci, zasklen˘ balkón. Tel.: 737 802 235. 

NABÍZÍM

➨ Daruji za odvoz zavafiovací sklenice 
0,7 a 0,32 l. Tel.: 777 192 017. 

DARUJI

➨ Nabídnûte staré knihy za odvoz. 
KaÏdá kniha najde svého ãtenáfie. Tel.: 728 127 465.

HLEDÁM

➨ DÛchodkynû 62 rokÛ hledá vdovce
s domeãkem a zahrádkou. Nejlépe z vesnice. Tel.:
723 166 125. 
➨ 52/160/70kg Blanka ze sídli‰tû Píseãná 
v Blansku hledá pfiítele do 65 let k váÏnému sezná-
mení. Tel.: 722 955 018. 
➨ Nabízím partnerství Ïenû, 
která povede domácnost pro dva, bude se spoleã-
nû podílet na hospodafiení kolem rodinného domu.
Blansko, Sadová 51. Motto: „Na hezkou milo hle-
dût, s rozumnou milo Ïít”.

SEZNÁMENÍ

➨ Koupím garáÏ v Blansku, tel.: 702 481 418.
➨ Koupím chalupu nebo domek se zahradou, 
v‰e zafiídím, platím hotovû, tel.: 604 235 530.
➨ Koupím tovární malotraktor ãeské 
nebo slovenské v˘roby Vari/Tera/Agzat, MT, TK
atd. MÛÏe b˘t i po‰kozen˘. Nabídnûte prosím, dû-
kuji. Tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím li‰tovou/bubnovou sekaãku 
MF 70, VARI s pfiíslu‰enstvím, není podmínkou. Mám
zájem i o koupi zahradního traktoru se seãením. Koupím
i po‰kozené nebo nekompletní. Dûkuji, tel.: 731 487 850. 
➨ Koupím byt v Blansku nebo Adamovû.
Platba hotovostí. Tel. 739 940 808.
➨ Hledám ke koupi chatu nebo chalupu. 
Okres Blansko. Tel. 720 519 375.
➨ ManÏelé hledají ke koupi RD se zahradou
Blansko a okolí. Tel.: 774 193 566. 

KOUPÍM

www.msrenova.cz
Renovace dvefií a zárubní
v˘roba, montáÏ, lakování
skla, li‰ty, zámky, kliky

604 150 378

Erotick˘ chat zdarma registrace na www.SexChat21.com

Pronajmeme k podnikání
(dílny, sklady) v b˘valém areálu

Tylex Letovice. 
Prostory 280 m2 a 200 m2.

Dobrá logistická pfiístupnost
(kamiony). 

100 m od hlavní silnice 
Brno - Svitavy. 

Tel: 602 447 525, 516 474 161

ALDO metal, s.r.o. 
pfiijme ihned: 

2 sváfieãe CO2 - zámeãníky
PoÏadujeme: Spolehlivost a zod-
povûdnost, ãasovou flexibilitu,
vysoké pracovní nasazení. 
Nabízíme: OdmûÀování dle pra-
covních v˘sledkÛ, pfiíplatky na
dopravu a dal‰í bonusy, práce
v mladém kolektivu. HPP, VPP,
ÎL, brigádu. 

Tel. 604 550 828 

BLAHOP¤ÁNÍ

- stûhování bytÛ, domÛ, 
kanceláfií...

- vyklízení pÛd, sklepÛ...
- obalové materiály 
a krabice zdarma

- moÏnost montáÏe a demontáÏe
nábytku

- pracujeme o víkendech i svátcích
- po Blansku neúãtujeme kilometry

+420 723 60 60 98
www.autodopravamanousek.cz

auto.manousek@email.cz

VZPOMÍNKA
Od života nic nežádal, 

pro rodinu a děti zlaté srdce dal…
Dne 8. 8. 2017 to bylo 6 let, co nás navÏdy 
opustil pan Miloslav Zemánek z Blanska.

S láskou na něho vzpomínáme. 
Manželka Anděla s celou rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 16. 7. 2017 uplynulo 121 rokÛ od narození
pana Otto Braunschlägera z Boskovic – Bûlé.

Jistě už nebude mnoho lidí, kteří ho znali,
přesto vzpomínáme 

a všem za vzpomínku díky. 

Pfiesnû po 100 letech a to 16. 7. 1996 se narodil jeho prapravnuk
Jan Braunschläger a letos oslavil 21 rokÛ. 

Přejeme mu pevné zdraví a úspěch v životě.

VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna 2017 jsme si pfiipomnûli 

19. v˘roãí úmrtí 
pana Rostislava Boãka z Blanska.

Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami.

Krejãovská firma Yvonne Chrudichromy
Vás srdeãnû zve do své provozovny 

nakoupit si na‰e v˘robky:

Zavolejte na 516 45 40 87 nebo 604 81 07 48 
a budeme se Vám rádi vûnovat. Yvonne krejãovská firma

V˘kup Ïelezného ‰rotu. RYCHLÁ PLATBA
Prodej písku, ‰tûrku, oblázkÛ.

PraÏská 76, Letovice
(b˘val˘ SD KOVO·ROT)

Tel.: 606 664 463


